
 

 

Ankieta:  

 

Ankieta jest częścią diagnozy realizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu,  

w ramach projektu „LIK - Lokalne Inicjatywy Kulturalne w Ogrodzieńcu”. Ankieta jest anonimowa i służy 

przygotowaniu rekomendacji do drugiej części projektu. Projekt LIK - Lokalne Inicjatywy Kulturalne w 

Ogrodzieńcu” jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Dom Kultury+ 

Inicjatywy Lokalne 2020”.  

 

 

 

Metryczka (zaznacz odpowiednie pola): 

 

Płeć  

Kobieta Mężczyzna  

 

 

Wiek / aktywność 

zawodowa  
   

Dziecko (szkoła 

podstawowa, gimnazjum)   

Młodzież (szkoła średnia, 

studia)   

Dorosły (czynny 

zawodowo)  

Senior (emeryt, pow. 60+)  

 

 

Mieszkam w Gminie 

Ogrodzieniec 

  

Tak, od dawna (dłużej niż 5 lat)   Tak, od niedawna (mniej niż 5 lat)  Nie  

 

 

 

Pytania:  

1.  

Czy jesteś dumna/dumny z faktu mieszkania w Gminie Ogrodzieniec?  

Czy jest to dla Ciebie ważne miejsce?  

Tak Nie  Nigdy się nad tym nie zastanawiałem  

 

 



 

2.  

Jak często brałeś udział w wydarzeniach kulturalnych 

przed pandemią COVID-19?  

 

  

Kilka razy w 

tygodniu 

Raz w tygodniu  Raz w miesiącu  Raz na kila miesięcy  Raz w roku lub 

rzadziej  

 

3. 

Jakimi wydarzeniami kulturalnymi promowałbyś/promowałabyś Gminę Ogrodzieniec, gdyby nie było 

wydarzeń na zamku? (co jeszcze stanowi wizytówkę tego miejsca)? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

4. 

Jakie - Twoim zdaniem - postacie osoby są szczególnie znaczące dla kultury Gminy Ogrodzieniec 

(współczesne, jak i historyczne). 

............................................................................................................................. ..................................................

......................................................................................................................................................... ......................

............................................................................................................. 

 

5.  

Czy w swoim środowisku, wśród znajomych i rodziny dostrzegasz osoby, które same tworzą bądź 

organizują działania artystyczne i kulturalne, a które powinny zostać dostrzeżone i wsparte przez 

instytucje kultury?  

Jeśli tak, to prosimy krótko opisać takie osoby.  

 

a) Tak, znam takie osoby lub grupy osób —   proszę krótko opisać te osoby i podejmowane 

przez nich działania ……………………………………………………… 

………………………………………………..……. 

b) Nie, nie znam takich osób..… 

6.  

Jakie są Twoim zdaniem miejsca o szczególnym znaczenia dla Gminy Ogrodzieniec lub magiczne 

miejsca, które mieszkańcy darzą sympatią? 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..… 

 

7.  

Jakich działań - Twoim zdaniem, brakowało w Gminie Ogrodzieniec przed pandemią COVID-19?  

 

Twoje potrzeby:   …………………………………………………………………………………. 

 

Potrzeby miejscowości/społeczności lokalnej:    ………………………………………………….. 

 

8.  

Preferujesz aktywny, czy bierny udział w kulturze? 

(np. czy jako widz, słuchacz, czy jako partner w realizacji działania; członek chóru, członek zespołu itp.) 

 

• Aktywny, przykłady aktywności: …………………………………………….. 

 

• Bierny,  przykłady uczestnictwa: ……………………………………………. 

 

 

Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

9. 

W obecnej sytuacji, związanej z zagrożeniem epidemią COVID-19 wiele wydarzeń i działań 

kulturalnych jest zawieszonych lub odwołanych.  

Których z nich brakuje Ci najbardziej? Jakiego rodzaju działania - Twoim zdaniem, są możliwe do 

przeprowadzenia w bezpieczny sposób w tym roku?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opcjonalnie:  

 

10. 

Twoje własne refleksje na temat kultury lokalnej:  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………..… 

 


